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 کنید دوبرابر را مغز ظرفیت ثانیه 95 در خستگی مواقع در

 طب انرژیکتاب 

 طب انرژی دوره های کارگاهی توانید از هستند که میمترجم این کتاب  دکتر آرام

 استفاده نمایید . ایشان

 از کوه انرژی هایتان باال بروید و سالمتی را فتح کنید.

 
 پیش گفتار :

كنم و در این مدت با عده زیادی از مردم سر و كار  پانزده سال است كه در زمینه درمان كل نگر كار می
 ام.  داشته

در عصر حاضر، انرژی نه تنها بخشی از بدنمان، بلكه بخشی از كل زندگی ما است و این مسئله شكل 
 دهد. جهانمان را تغییر می

اطالعات صوتی  یوتر بیشتر به انرژی تكیه خواهیم داشت نهشود، در عصر كامپ بر خالف آنچه تصور می 
 و نوشتاری.

 راند. سرعت حركتمان در حد سرعت افكارمان است و این فكر است كه بدن انسان را به جلو می 

سعی شده است كنیم پذیرفته شده است. در طب انرژی، قدرت افكارمان و جهانی كه در آن زندگی می 
 باال باشد تا راهنمایی مناسبی برای مردم در جهت نیل به هدف مذكور باشد.كیفیت این كتاب آنقدر 

  دارای درجه دكتری كارولین میس،

 ما راه را برای کمک به سالمتی خودتان برای شما آسان نموده ایم

 

 .دکتر آرام به صورت محدود این دوره را به صورت کارگاه برگزار می کنند

 دستانتان وجود دارد استفاده می کنید ؟شما چقدر از قدرتی که در 
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 نگاهی کلی به سرفصل ها
 

 هوش بدن و انرژی های آن .1

 تست انرژی .2

 k-26 نقاط روی زدن ضربه .3

 شما انرژی انتقال سیستم .4

 چاکراها .5

 کشید؟ بیرون توان می را خود کودک درد سیفون مثل چگونه .6

 است ریتم یک دارای فصلی هر و دارد فصلی چیزی هر .7

 عجیب های جریان و گانه سه اجاق .8

 بدنتان مجدد اندازی راه دکمه بیماری .9

 درد .11

 الکترومغناطیسی های جریان درون در شنا .11

 ای که باعث بهترین سالمتی و عملکرد گردد تنظیم میدان عادت خود به گونه .12
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 چکیده  سر فصل ها

 

 1فصل 
 

 نآبدن و انرژی های هوش 
توانایی بدن در حفظ سالمتی خودش و  خودش را شفا بخشد.بدنتان طوری طراحی شده است كه بتواند 

 غلبه بر بیماری در واقع یكی از شگفت انگیزترین شاهكارهای طبیعت است.

 خواهید واقعا موفق شوید، باید هوشیارانه در رقم زدن سالمتی خود نقش داشته باشید. اگر می

 

 زیر مجموعه های این فصل

 آن های انرژی و بدن هوش .1
 ظریف های انرژی دیدن .2
 شفابخشی در ظریف های انرژی .3
 كنیم؟ خفه نطفه در را بیماری آتش چگونه .4
 بودن متعادل غیر و متعادل .5
 دهید نجات سردرد از را خود چگونه .6
 ظریف های انرژی گیری اندازه .7
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 2فصل 

 با کالبد انرژی خود گفتگو کنید

میدان انرژی منحصر به فرد و همیشه در حال توانید كالبد انرژی یا  گیری از روش تست انرژی می با بهره

 ارتعاشتان را ارزیابی كنید.

سازد.  این فصل شما را با مقدمات تست انرژی آشنا می

آموزد چگونه میدان انرژی خود و  همچنین به شما می

های انرژی اطرافتان را به طور شهودی احساس  میدان

 نمایید.

 

 زیر مجموعه های این فصل

 انرژی تست .1
 انرژی كالبد .2
 درون فرد به منحصر های انرژی .3
  .كرد انرژی تجدید كردن حمام حین در توان می چگونه .4
 انرژی میدان یك "پوشیدن" .5
 ظریف های انرژی كردن حس .6
 انرژی تست .7
 بخوریم؟ غذا هوشمندتر چگونه .8
 گذارد؟ می تاثیر شما انرژی میدان روی فیزیكی محیط چگونه .9

 است كوما حالت در كه شخصی یا اهلی حیوان نوزاد، یك انرژی كردن تست نحوه .11
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 9فصل 

 هایتان را حفظ کنید زمزمه انرژی

 خوانم. من آواز الكتریكی بدن را می

 والت وایتمن -

 های چمن برگ

ای باشكوه، پر تپش و دلربا پیش روی من  كنند، صحنه های یك مراجعه كننده زمزمه می وقتی انرژی

روند و الگوهایی پیچیده  كنم روبان هایی از انرژی در درون بدن باال و پایین می شود. حس می مجسم می

 فته تصور كرد. های انرژی باز و جادار هستند و نباید آنها را فشرده و گر بافند. گذرگاه را می

روند و در واقع یك  های دیگر بر فراز و اطراف سرتان باال و پایین می مثل یك آبشار بی انتها، انرژی

 دهد. میدان انرژی بدنتان را احاطه كرده است و آن را نوازش می

ین ای دارد. ا در سوی مقابل، یك میدان انرژی كه به دور از توازن است ظاهر نامنظم و در هم ریخته

 انرژی ممكن است شبیه برفك روی صفحه تلویزیون باشد. 

 زیر مجموعه های این فصل

 K-27 نقاط روی زدن ضربه .1

 تیموس غده روی زدن ضربه .2

 طحال نقاط روی بر زدن ضربه .3

 دهیم؟ انرژی خود به كننده كسل اوقات در جگونه .4

 كوک واین وضعیت. 3 .5

 سر فرق كشیدن. 4 .6

 نخاع فشار. 5 .7

 زیپ كشیدن باال. 6 .8

 انرژی روزمره تمرین یك .9

 استرس برابر در خود پاسخ دوباره ریزی برنامه .11
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 4فصل 

 نصف النهارها

 سیستم انتقال انرژی شما

دهند، بلكه هر گونه  انتقال میهای مرتبط با خود  های حیات را به اندام نصف النهارها نه تنها انرژی

دهند. به این ترتیب طبیب ابزار بسیار راحت و دقیقی  ها را نشان می آشفتگی آسیب شناختی در این اندام

 برای تشخیص بیماری و همچنین درمان آن در اختیار خواهد داشت.

 دانیل رید -

 محافظت از سه گنجینه

انرژی هستیم، درست مثل بدن كه همراه با سیستم های  هر كدام از ما یك صورت فلكی از سیستم

های فیزیكی  ها كه یك صورت فلكی از سیستم ایمنی، دستگاه درون ریز، قلبی عروقی و سایر سیستم

باشد. هشت سیستم انرژی معرفی شده در بخش دوم این كتاب به طور طبیعی با یكدیگر و معموال  می

های انرژی عبارتند از: نصف النهارها، چاكراها، هاله،  ین سیستمكنند. ا در زیر آستانه آگاهی شما كار می

 "های عجیب و غریب. جریان"موج سلتیك، شبكه اصلی، پنج ریتم، اجاق سه پایه و 

 زیر مجموعه های این سرفصل

 سیستم انتقال انرژی  شما .1

 سیستم انتقال انرژی در شما .2

 متوازن ساختن نصف النهارهای خود .3

 ای خودردیابی نصف النهاره .4

 انجام تست انرژی بر روی نصف النهارها .5

 اصالح عدم توازن در نصف النهارها .6

 هم تراز كردن نصف النهارهای خود با نصف النهارهای زمین .7
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 3فصل 

 چاکراها

 های انرژی بدن شما ایستگاه

های بومی سرتاسر  مراكز مهم مربوط به فعالیت الكترومغناطیسی و همچنین انرژی حیات در فرهنگ

شود؛ در قباال، آنها مراكز  اند. در آیین هونا در هاوایی، به آنها مراكز اوو گفته می جهان شناخته شده

و در اصول نظری  آیند. همچنین در آیین چینی تائوییسم آنها را دانتی ان به حساب می "درخت حیات"

 نامند. می "چاكرا"یوگا آنها را 

 ویلیام كولینگ -

 انرژی ظریف

به معنای دیسك یا چرخ است. از آنجاییكه نصف النهارها سیستم انتقال انرژی هستند، كلمه چاكرا 

 های انرژی را دارند.  چاكراها نیز حكم ایستگاه

هر چاكرای اصلی در بدن انسان، مركزی است كه انرژی در آن حركت گردابی دارد. این چاكراها در 

ده ستون فقرات شروع شده و به نوک سر ختم اند به طوریكه از قاع هفت نقطه از بدن قرار گرفته

 شوند.  می

گردد، به طور انرژیك در  ها كدگذاری می دقیقا همانطور كه اطالعات حافظه به طور شیمیایی در نورون

 شوند. چاكراهایتان نیز كدگذاری می

رژی چاكرایی كنید، اثری از آن در ان وقتی یك رویداد مهم یا به لحاظ هیجانی قابل توجه را تجربه می 

 شود. حكاكی و ذخیره می شما

توانم به تاریخ زندگی شما، موانع رشدتان، آسیب پذیری هایتان  اگر وضعیت چاكراهای شما را بدانم، می

 در برابر بیماری و همچنین عالئق روحی و آرزوهای شما پی ببرم.
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دهند، علت بروز مشكالت فعلی شما با توجه  چاكراهایتان با افشاسازی داستان زندگی شما نشان می

 به گذشته چیست. 

های گذشته،  با تمیز كردن چاكراهای مسدود در اثر انرژی

توانید باعث تقویت كل سیستم انرژی خود شوید. همچنین  می

كنید، این كار باعث  بسته به چاكرایی كه روی آن كار می

 تقویت این موارد نیز خواهد شد: 

 

 

)چاكرای شبكه  نیروی حیات )چاكرای ریشه(، خالقیت )چاكرای رحم(، قدرت اثبات و قاطعیت

خورشیدی(، عشق و دلسوزی )چاكرای قلب(، قدرت بیان )چاكرای گلو(، توانایی متعالی ساختن داستان 

زندگی خود )چاكرای چشم سوم(، یا جریان یافتن در جهان هستی و اتصال به آن )چاكرای تاج(. این 

اختن و تقویت چاكراهایتان و فصل شما را با انرژی چاكراها آشنا ساخته و نحوه تمیز كردن، متوازن س

 آموزد. همچنین چاكراهای دیگران را به شما می

 این فصل هایزیر مجموعه 

 چاكراها .1

 مروری بر سیستم چاكراها .2

 هفت چاكرا، هفت الیه .3

 مكانیزم كار چاكراها .4

 هفت چاكرا .5
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 7فصل 

 هاله، بافت سلتیک و شبکه پایه

 محافظت، ایجاد بافت، پشتیبانی
 

 دهند. ها شما را فریب نمی هالهبر خالف زبان بدن، 

 روز روزتری 

 ها از طریق همه حواستان خواندن اطالعات هاله

 رسانند.  های بدنتان می نصف النهارها و چاكراهایتان انرژی را به همه اندام

انرژی سه سیستم ارایه شده در این فصل، بیشتر با نحوه نگهداری از بدنتان به عنوان یك سیستم 

 سر و كار دارند. 

بافد؛ سیستم شبكه  ها را به هم می هاله حاوی انرژی هایتان است؛ سیستم بافت سلتیك این انرژی

 سازد.  ها فراهم می پایه فونداسیونی برای این انرژی

ولی هیچ سیستمی مهم تر از سیستم دیگر نیست. در این زنجیره، هر كدام زنجیره ضعیف تر باشند، 

 گردد. سیستم مهم تر در آن لحظه بخصوص میتبدیل به 

 زیر مجموعه های این سر فصل

 توان بیرون كشید؟ چگونه مثل سیفون درد كودک خود را می .1

 های انرژی خود بافت سلتیك: اتصال سیستم .2
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 6فصل 

 هر چیزی فصلی دارد و هر فصلی دارای یک ریتم است

هستیم كه در فصل بی انتها و طبیعی حیات، ای از جهان هستی  ما نسخه"گوید،  دیان كانلی می

 "كند. فصول مختلفش را طی می

با مشاهده دقیق فصول زمین، عقالی چینی بینش قدرتمندی نسبت به روش كار طبیعت پیدا 

های هر چیزی كه در زیر گنبد آسمان است را  نمودند. آنها با تشبیه فصول طبیعت، فرآیند رشد و چرخه

 هم های گذر بین فصول روی چهار فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز، زمان درک نمودند. عالوه بر

 آمدند.  رفته یك فصل جداگانه به حساب می

انجامد، به  های گذر، هر سال چهار مرتبه، و هر مرتبه دو هفته به طور می شد، این دوره قبال تصور می

 های زمانی در نقاط میانی خود دارای یكی از نقاط انقالب یا اعتدالین هستند.  طوریكه این دوره

اند كه  گرفته شدهحال، در قرون اخیر، چهار دوره گذر مذكور به صورت یك فصل واحد در نظر  با این

توان با تابستان هندی مقایسه نمود. تابستان هندی مدت  بین تابستان و پاییز قرار دارد. این فصل را می

كند مرگ اجتناب ناپذیر ناشی از فرا رسیدن  كه انگار سعی می دهد، به طوری تابستان را افزایش می

 فصل پاییز را به تاخیر بیندازد.

 شود. ترجمه می "پنج عنصر"غرب به صورت نام این سیستم چینی در 

 هر شخص با یكی از این عناصر یا فصول یا تركیبی خاص از آنها ارتباط بیشتری دارد. 
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نماید كه از لحاظ سرعت، شدت و  های زمانی یا مراحلی را طی می انسان در چرخه زندگی خود، دوره

 كشند.   چهار سال طول میباشند و هر كدام معموال كاركرد مشابه با فصول طبیعت می

تجربه به من نشان داده است كه زبان فصول به شكل شگفت انگیزی گویا است و ریتم متمایزی 

 دارد. 

كند. هر فصل ریتم مخصوص به  در هر لحظه از زمان، این ریتم، در سرتاسر كالبد انرژی ارتعاش می

مطابق با  "عنصر"كنم و وقتی در مورد  اه میخودش را دارا است. من از دیدگاه انرژی فصول به افراد نگ

 كنم. كنم، توضیحاتم را در قالب عباراتی مثل ریتم تابستان یا ریتم پاییز بیان می شخص صحبت می

 

 نقاط عصب عروقی که می توان آن ها را نگه داشت.
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تواند باعث بر هم  اگر استرس روانی بر شما مسلط است یا درون شما سركوب شده است، این مساله می

 خوردن تعادل ریتم هایتان گردد. 

روشی را برای برنامه ریزی مجدد الگوی استرس روانی از طریق نگه داشتن بعضی از نقاط  3در فصل 

 كنند.  ن خون به سمت پیش مغز را حفظ میمعین بدن بیان نمودیم. این نقاط هنگام استرس، جریا

در اینجا نقاط عصب عروقی دیگری را نگه خواهید داشت. این نقاط با ریتمی كه در هنگام استرس 

 شود، مرتبط هستند.  روانی بیش از حد فعال می

 اید، انجام دهید. را هنگامی كه تحت استرس شدید قرار گرفتهكتاب(  7)در فصل این تمرین 

 مجموعه های این فصل :زیر 

 هر چیزی فصلی دارد و هر فصلی دارای یك ریتم است .1

 چگونه تنش گردن و شانه را آزاد سازیم؟ .2

 های زندگی یك انسان ریتم .3

 گذارند هایی كه بر روی شما تاثیر می درک ریتم .4

 شناسایی ریتم های نا متعادل .5

 نحوه تمركز در اوج ترس یا استرس روانی .6

 كردن شمعزمستان/ ترس: فوت  .7

 بهار/عصبانیت: برون ریزی سم .8

 تابستان/ وحشت: فرو نشاندن شعله .9

 تابستان هندی/ دلسوزی: در گهواره قرار دادن كودک .11

 كند پاییز/ اندوه: انسان خدا را لمس می .11
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 0فصل 

 های عجیب اجاق سه گانه و جریان

 بازوهای انرژیک سیستم ایمنی شما

های  شود، سلول سرطانی اتصال خود با بافت مثل یك دزد دریایی كه وارد یك پناهگاه ساحلی می

 كند.  كند و آهسته آهسته و به شیوه دزدانه حركت می اطراف را قطع می

های  سپس این سلول سرطانی ضربان یك مویرگ مجاور را تشخیص داده و به قسمت میانی سلول

 شود.  ونی حمله ور میهای خ تشكیل دهنده جداره رگ

كند،  سلول سرطانی  به درون رودخانه سرخ رنگی كه از ریه و كبد و همچنین پستان و مغز عبور می

 زند.  شیرجه می

كند  ظرف یك ساعت یا بیشتر، سرش را از زیر آب بیرون آورده و به سمت ساحلی امن و آرام شنا می

های خونی حامل مواد غذایی را تشكیل  د تا رگده این سلول سرطانی سلول مجاور خود را فریب می

 دهد. 

 كند تركیبات شیمیایی عامل رشد غیر طبیعی را از خود تراوش كنند.  سپس آنها را مجبور می

های ایمنی كه در حال گشت زدن هستند، مثل  سلول سرطانی برای محافظت خودش در برابر سلول

 كند.  جوجه تیغی دریایی تیرهای خار مانندی شلیك می

كند، در طول غشاء خود  همچنین برای دفع داروها و تركیباتی كه پزشكان برای كشتن آن ارسال می

اند. آیا راهی برای مبارزه با چنین  در آن جاسازی شدههای كوچكی  دهد كه پمپ یك باتری قرار می

 دشمن خطرناكی وجود دارد؟

 مادلین ناش -
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 مجله تایم "سرطان جلوگیری از پیشروی"

های از پیش برنامه ریزی شده بدن با جهان امروزی هماهنگی زمانی ندارند و نوعی  بسیاری از پاسخ

 اختالف فاز در این زمینه وجود دارد. 

شود، از قدرت هوشیاری خود  توانید در هنگامی كه بدنتان دچار تاخیر زمانی می ین خاطر، میبه هم

 بهره ببرید. 

های  توانید به طور هوشیارانه نصف النهارها را ردیابی نموده، نقاط طب سوزنی را گرفته و گرفتگی می

 ریزی مجدد نمایید.توانید سیستم ایمنی خود را برنامه  انرژی را باز نمایید. همچنین می

سیستم ایمنی در برابر حاالت هیجانی، تاثیرات روانشناختی و انرژی درمانی از خود پاسخ نشان 

 دهد.  می

تواند تا حدود  یابد. آموزش استراحت می وقتی عصبانی هستید، میزان تولید پادتن در شما افزایش می

 زیادی عملكرد سیستم ایمنی را بهبود بخشد. 

ازی راهنمایی شده نیز اینچنین است. بیمارانی كه از طریق تصویرسازی هدایت شده روش تصویر س

اند، داروی مسكن كمتری را  اند، پس از عمل جراحی درد كمتری داشته برای عمل جراحی آماده شده

 خون آنها بهتر بوده است. اند و در مقایسه با بیماران دیگر تركیبات شیمیایی درخواست كرده

 های این فصل : زیر مجموعه

 اجاق سه گانه و جریان های عجیب .1

 اجاق سه گانه .2

 جریان های عجیب .3
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 3فصل 

 ها به هم و یکپارچه ساختن آنها بافتن همه انرژی

 

اگر متحول و هوشیار شویم و روی انرژی هایمان كار كنیم، انرژی هایمان متعالی تر و منسجم تر 

 خواهند شد.

 جك شوارز -

 

 شویم چرا بیمار می

خلق شده باشد، طب  "های دقیق ای از قوانین و مصلحت مجموعه"اگر تكامل بدن انسان را به صورت 

 كند كه در جهان امروزی به موفقیت برسد.  ها كمك می انرژی به این مجموعه قوانین و مصلحت

 دهد.  طب انرژی نحوه یاری رساندن به بدنتان برای موفقیت در تئاتر تكامل را نشان می

ن نقطه از داستان تكامل، هر اندام، غده و سیستم انرژی موجود در بدن، نحوه استفاده از یك طرح در ای

 كند كه دو میلیون سال قدمت دارد. بازی كهن را مشخص می

طب انرژی بر این اساس بنا شده است كه با برقرار ساختن یك كار تیمی بهتر بین بدن، ذهن و روح، 

 كار طراحی شده توسط فرآیند تكامل را تقویت نمایید. های خود توانید استراتژی می

 های غریزی وقتی موثر هستند كه شرایطی كه در آنها تكامل یافته تغییر نكنند.  استراتژی
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ای در حال تغییر هستند. این  گذارند، با سرعت خیره كننده ولی شرایطی كه روی سالمتی شما تاثیر می

 دم تطبیق مناسب در برابر شرایط گردد.موضوع ممكن است سبب آشفتگی و ع

وقتی بیمار هستید، بدنتان به دنبال یك استراتژی دیگر به غیر از استراتژی به كار رفته برای حفظ 

گردد. طب انرژی هنر یافتن این استراتژی است. تنها با آوردن سطح دیگری از آگاهی به  توازن شما می

 . توانند مشكل خود را حل كنند نقاشی آب رنگ زندگی روزمره، پرندگان پا مثلثی می

ای است كه ماراتون طاقت فرسا و بیهوده خود را تا ابد  احتماال سرنوشت پرندگان پا مثلثی به گونه

تواند از طریق تغییر هوشیاری شما، به بدنتان در جهت  های اجتماعی می ها و آموزش تكرار كنند. حمایت

 رویارویی موثرتر با بیماری كمك كند. 

ها و تست انرژی توصیف  های تست و درمان )مثل روش یق روشهر زمان كالبد انرژی تان را از طر

شده در این كتاب( با موفقیت مجددا متوازن سازید، در واقع آن را به سمت یك بازی بهتر سوق 

 دهید. می

 زیر مجموعه های این فصل

 بیماری، دكمه راه اندازی مجدد بدنتان .1

 داد؟ چگونه می توان یك كودک به دنیا نیامده را حمام انرژی .2

 چرخ جریان نصف النهار .3

 متوازن ساختن چاكراهایتان و حفظ حركت جریان های عجیب .4
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 15فصل

 درد

 شیوه طبیعت برای برقراری عشقی استوار

 كند: بیماری بیشتر از پزشكان دیگر به وضعیت سالمتی شما توجه می

 دهیم؛ ما تنها وعده خوبی و دانش را می

 دهد. و این درد است كه اطالعات را در اختیارمان قرار میكنیم  در واقع ما از درد پیروی می

 مارسل پراوست -

اند، محکم  ها عقیده دارند، بهترین محبت در حق افراد معتاد که خودشان را تخریب کرده بعضی

ایستادن در برابر آنها است تا رفتارهای مخرب را از خود نشان ندهند. درد نیز همینگونه است و 

دارد و توجهتان را  خود را اینگونه ابراز نماید. درد شما را از انجام کاری باز میخواهد عشق  می

کند. باید متوجه شوید کجای بدنتان آسیب دیده است یا چه زمانی توانایی  جلب چیز خاصی می

 آن در مراقبت از خودش دچار اختالل گشته است

  این فصلزیر مجموعه های 
 درد .1

 قات احساس شادی نمودچگونه می توان در بیشتر او .2

 طبیعت درد .3

 چگونه می توان بر مشكالت دستگاه گوارش غلبه كرد؟ .4

 رقص پیچیده درد فیزیكی و درد هیجانی .5

 پرسش یك كودک .6
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 11فصل

 های الکترومغناطیسی شنا در درون جریان

 ایجاد بهترین اکوسیستم در شرایط آشفتگی

زمانی كه توماس ادیسون برای اولین بار جهان مدرن ما كمی قبل از صد سال پیش آغاز شد. یعنی 

كنیم كه تقریبا  المپ الكتریكی خود را به جهانیان نشان داد ... امروزه در درون دریایی از انرژی شنا می

 تمام آن توسط انسان بوجود آمده است.

 رابرت بكر -

 ایجاد یک محیط الکترومغناطیسی در جهت سالمتی بهتر

بدن شما نیازمند میدان الكترومغناطیسی زمین است. نوعی بیماری در بعضی از كارگران صنعتی 

های فلزی مشغول به كار بودند و  های طوالنی در ساختمان ژاپنی تشخیص داده شد. این كارگران مدت

 رسید.  در نتیجه میدان مغناطیسی طبیعی زمین به آنها نمی

نامیده شد و با عالئمی مثل بی خوابی، كاهش انرژی  مغناطیسی این بیماری، سندرم كاستی میدان

های مغناطیسی مصنوعی این عالئم را كاهش داد. همین بیماری در  درد عمومی همراه بود. اعمال میدان

درصد از غلظت استخوانی خود را  81فضانوردهای روسی دیده شد. آنها پس از یك سال زندگی در فضا، 

 از دست داده بودند. 

های مغناطیسی مصنوعی قوی در فضاپیماهای حامل آنها در نظر گرفته شد،  پس از اینكه میدان

 چنین مشكلی دیگر در زمینه سفرهای فضایی رخ نداد.
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های الكترومغناطیسی بر روی سالمتی انجام  صدها مطالعه طی دو دهه اخیر در زمینه اثرات میدان

اند. همانطور كه تحقیقات انجام شده نتایج متفاوتی در زمینه  دههای مختلفی به دست آم اند و یافته شده

 اند، در اینجا نیز نظرات كارشناسان متفاوت است.  خطرات سیگار كشیدن در بر داشته

زیر نظر آكادمی  یك گزارش بسیار تاثیرگذار در این زمینه توسط انجمن تحقیقات ملی، 1996در سال 

 ه اطالع بسیاری از افراد رسید. انجام شد و نتایج آن ب ملی علوم

 .های الكترومغناطیسی هیچ خطر واقعی بر روی سالمتی ندارند این مطالعه نشان داد كه میدان

 

 این فصلزیر مجموعه های 
 شنا در درون جربان های الكترومغناطیسی .1

 ایجاد یك محیط الكترومغناطیسی در جهت سالمتی بهتر .2

 استفاده از آهنرباهامبارزه با میدان مغناطیسی با  .3

 چگونه می توان استخوان شكسته بازو یا ساق پا را ترمیم نمود .4

 نقش آهنرباها در مدیریت درد .5

 نحوه تسكین درد آرتروست .6

 استفاده از آهنرباها جهت خنثی سازی میدان های الكترومغناطیسی .7

 چگونه می توان گرفتگی عضالنی راتسكین بخشید؟ .8

 میل به آزمایش .9
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 12فصل

 .ای که باعث بهترین سالمتی و عملکرد گردد میدان عادت خود به گونهتنظیم 

های  شوند، بلكه میدان ها نه تنها توسط عوامل انرژیك و مادی شناخته شده تنظیم می همه سیستم

 گذارند. سازمان دهی كننده نامرئی نیز روی آنها تاثیر می

 باربارا آن برنان -

 دستان نورانی

اید، هشت معبر در جهت دستیابی به سالمتی  آنها را مورد كاوش قرار دادههای انرژی كه  سیستم

ها، فیزیولوژی و  باشند. در ورای هر كدام از آنها یك میدان سازماندهی كننده است كه انرژی بهتر می

ای  دهد چگونه تالش هایتان را به گونه كنند. این فصل به شما نشان می بیشتر رفتارتان را تنظیم می

ها دست یافته و این میدان را مستقیما تنظیم نمایید. این میدان  كز كنید كه سریعا به انرژیمتمر

 نماید. نامم، چون عادات بدن، ذهن و انرژی را حفظ می سازماندهی كننده را میدان عادت می

 این فصلزیر مجموعه های 

 كالم آخر .1

 سفر به قلمروهای خارجی .2

 رویارویی با نیروهای تاریك .3

 از شفابخشمحافظت  .4

 ارواح محافظ .5

 شواهدی مبنی بر وجود قلمروهای دیگر .6

 انعكاس ها .7
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 طب انرژی دوره

  ما راه را برای بهتر زندگی کردن برای شما هموار کرده ایم

 فعال کنید دکتر آراماه طب انرژی شما میتواند قدرت انرژی دست هایتان را در کارگ

با ما  دکتر آرامبرای شرکت در دوره خارق العاده طب انرژی  موسسه تجسم خالق، 

 تماس بگیرید.

.  بگیرید انرژی حمام روزانه است الزم دهید می شستشو را بدنتان و گیرید می دوش روزانه كه همانطور

 . كند می هماهنگ را شما بدن های انرژی همه روزانه انرژی حمام تكنیك

 :آموزش داده می شود  طب انرژی سطح 7در این دوره 

 کار کردن با انرژی های بدن -1

 انجام تست های انرژی -2

 هوشمندانه غذا بخورید  -9

 های دوش انرژیتکنیک  -4

 کنترل احساسات -0

 ردیابی کانال های انرژی ) مانع روند کهولت سن ( و . . . -7

 :محصوالت این مجموعه شامل

 . باشد می ... و( pdf آموزشی )ویدئو، فایل صوتی،  های فایل دی،  سی کتاب، تکنیک،

 ! نکته ای که خیلی ها از آن اطالع ندارند !

 !!!!  شفای شما درون بدنتان است 

های طبیعی بدنتان را بهینه سازید  توانید ظرفیت گیری از اصول طب انرژی، می با بهره

 .تا بدن از این طریق خودش را شفا بخشد و سالم بماند
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  : راه های ارتباطی

 سایت موسسه تجسم خالق:

 www.aramgroup.ir 

 سه تجسم خالق: کانال تلگرام موس

https://t.me/aramgroup 

 صفحه اینستاگرام موسسه تجسم خالق:

https://www.instagram.com/dr_aram_group/ 

 : خالق تجسم موسسه تماس شماره

00952029-521 

 

 از اعتقادات و باورهای این کتاب:

  می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

 شما از نیرویی كه درونتان هست، دچار شگفتی و هیجان میشوید!

 تکنیک هایی برای بهتر زندگی کردنیک مجموعه از روش ها و 
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